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1سکس و سوسیالیسم

آن اسنیتو، کریستین استنسل و شارون تامپسون

ترجمه ی سیاوش پاکباز

 درگذشت. برای یادبود او، ما در این جا قطعه ای از مقققدمه ی کتققاب »قققدرت2019 آگوست 10آن اسنیتو در 

Monthly )2میل: سیاسِت سکسوالیته«  Review  Press, ( به ویراستاری اسققتینو، کریسققتین استنسققل و1983 

1980شارون تامپسون را مجدداً چاپ می کنیم. کتاب  قدرت میل نه تنها بر اساس اسقتانداردهای اوایقل دهه ی 

بلکه بر اساس استانداردهای کنونی نیز هم چون تمام آثار اسنیتو یک اثر جسورانه است. / تحریریه ی مققانتلی

ریویو

*  *  *                                                                 

که نسل های متاخر بسسه شسسمار می آمدنسسد،  مسسسائل جنسی  را3یسنج لئاسم  ،دندمآ یم رامش هب رخاتم یاه لسن هک˚درحالی که سوسیالیست های علمی مارکسی
ثانوی و مشتق از روابط واقعی تولید می دانستند، بسیاری از  جنبش ها و نظریه پردازان سوسیالیست کسسه بسسر
نسل های مارکسی متقدم بودند، مسائل جنسسسی را بسسسیار جسسدی می گرفتنسسد. بسسرای نمونسسه، شسسارل فوریسسه

( یکی از سوسیالیست های اتوپیااندیش آغسسازین، جسسذابیت های جنسسسی را هم چسسون۱۷۷۲-۱۸۳۷فرانسوی )
نطفه ای می دید برای علقه های برابری خواهانه ی مورد نظرش، علقه هایی که فراتسسر از چسسارچوب خسسانواده  می
رفتند. برای مثال، فوریه بود که بسسرای اولین بسسار رابطه ی میسسان تک همسسسری در روابسسط جنسسسی و روحیه ی
تصاحب گر را درک کرد، ایده ای که بعدها در میان طرفداران  رادیکال آزادی های جنسی محبوبیت یافت. به

 بود.4نظر او چنین روحیه ای نشأت گرفته از  مالکیت خصوصی

1  Ann Snitow, Christine Stansell, Sharon Thompson (2020): Sex and Socialism; Monthly Review magazine. 
vol. 71, no. 9, Feb. 2020. 
2 Powers of Desire: The Politics of Sexuality. Edited by Ann Snitow, Christine Stansell and Sharon Thompson. 
Monthly Review, 1983. 
3 sexual
4 private property
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در سطح عملی، پای سیاست جنسی به تبلیغات آغازین سوسیالیستی و طبقه ی کسسارگری نسسیز بسساز شسسد. در
 )یک جنبش توده ای متشکل از زحمتکشسسان( بحث5،  اوئنیست ها۱۸۴۰ و ۱۸۳۰انگلستان، در طول دهه ی 

 را راه انداخته بودند که در چارچوب آن، تمام روابط سرگوبگرانه )از جمله روابط میان6یک جهان اخالقی نو
جنس ها( برانداخته می شد. اوئنیسسست ها از اتحادیه هسسای جنسسسی فراقسسانونی نسسیز حمسسایت می کردنسسد، بخش

 منتشسسر می کردنسسد؛۱۸۲۰رادیکال پیشه وران انگلیسی اطالعات مربوط به کنترل بارداری را از همان دهه ی 
 ادعا کرده است که نه طبقه ی متوسط بلکه پیشه وران رادیکال )مسسردان و زنسسانی7به راستی، جفری وییکس

که بیش از همه پذیرای پروپاگاندای ضدسرمایه داری  بودند( در ابتدا به تمرین پیش گیری جدی از بسسارداری
8پرداختند.

با این همه، به دلیل آنکه موضوعات مربوط به مالکیت و کار به تدریج دست باال را گسسرفت سیاسسست جنسسسی
هم به تدریج در جنبش های بریتانیا و ایاالت متحده به محاق رفت. هرچند شواهد موجود نشان می دهند که

 تسسأثیر گذاشسست، مسسارکس در آثسسار متسسأخرش۱۸۴۰نوشته های فوریه بر آثار متقدم کارل مارکس در دهه ی 
توجه بسیار اندکی به موضوعات جنسی مبذول داشت و به طور کلی این دست مسائل را به عنوان بخشسسی از

بسه جسز عسده ای چهسسره ی تابوشسسکن ماننسسد سوسیالیسسم اتوپیسسایی کسسه او آن را رد می کسسرد کنسسار گذاشسست.
(، بحث و گفتگو درباره ی موضسسوع۱۸۳۸-۱۹۲۷ )9سوسیالیست و رادیکال سکسوالی به نام ویکتوریا وودهال
( رخ می داد معمواًل به پیشسسگویی های۱۸۶۴-۱۹۱۹جنس/سکس که در جناح چپ انترناسیونال اول و دوم )

مبهم درباره ی اخالق جنسی بهبودیافته در عصر سوسیالیسم محدود می شسسد سسسس وفسساداری زناشسسویی، زوال
وضعیت طبقه ی کسسارگر کتاب انگلس به نام 10ریاکسساری یا استاندارد دوگانه برای زن و مرد، الغای تن فروشی.

 نوشته شد، با نقد تبعات سسسرمایه داری بسسر اخالق طبقه ی کسسارگر، فضسسای۱۸۴۰در انگلستان، که در دهه ی 
مناسبی برای بحث های بعدی درباره ی این مسائل را به وجود آورد. انگلس از این ِشکوه می کرد کسسه مسسردان

بسورژوا زنان خودشان را برکنار از مسائل جنسی می خواهند امسسا خودشسسان دخستران طبقه ی کسسارگر را شسکار
می کنند. آن ها رفتارهای غیراخالقِی کارگران شان را با حسسالتی حق به جسسانب محکسسوم می کردنسسد، امسسا حاضسسر

5 Owenites
برگرفته از نام رابرت آون، سوسیالیست انگلیسی س م.

6 New Moral World
7 Jeffrey Weeks
8 Jeffrey  Weeks,  Sex,  Politics,  and  Society:  The  Regulation  of  Sexuality  Since  1800  (London/New  York:
Longmans, 1981), 46, 168.  درباره ی the Owenites, 

هم چنین نگاه کنید به:
Barbara Taylor,  Eve and the New Jerusalem: Socialism and Feminism in the Nineteenth Century  (New York:
Pantheon, 1983).
9 Victoria Woodhull
10 Weeks, Sex, Politics, and Society, 168–71.

 نگاه کنید به سخنرانی شگفت انگیز:
 Woodhull, “The Elixir of Life,”

 تجدید چاپ شده در:
 Feminism: The Essential Historical Writings, ed. Miriam Schneir (New York: Random House, 1972), 152–54,

 که در آن، او اعالم می کند که »مشکل عشق جنسی مهم ترین مشکل است که همیشه ذهن انسان را درگیر کرده است.
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      11نبودند به فقری که سرچشمه ی تمام این رفتارهای غیراخالقی بود دست بزنند.

 در چارچوب بحث های عمومی ویکتوریایی درباره سکس، زنان و خسسانواده، مسسارکس و انگلس نکسسات روشسسن
گرانه ای را در ترکیب با مفروضات محافظه کارانه ارائه کردند. نسسه مسسارکس و نسسه انگلس هیچ گسساه ارزش هسسای
بنیادین جامعه ی بورژوایی عصر خویش را به پرسش نگرفتند، ارزش هایی نظیر مطلوبیت عفت و پاکدامنی
زنانه، وفاداری زناشویی، دلدادگی دگرجنس خواهانه یا خانواده ی هسته ای. با این حال، هردو اعتقاد به قدرت
عشسسق جنسسسی فردگرایسسانه ی مسسدرن سسسس را از سوسیالیسسست های “سودمند جسسذابیت اروتیسسک متقابسسل سسسس  ”

اتوپیااندیش به ارث بردند، ایده ای که پایه ی گسست از دیدگاه ویکتوریایی عشق راسسستین به مثسسابه ی نسسوعی
 هرچند مارکس و انگلس مسلم گرفتند که تک همسری در ذات عشسسق12قرابت میان دو جاِن نامتجسد بود.

منشسسا خسسانواده،جنسی است، ولی انگلس بعدها به سوی موضعی رادیکسسال تر حسسرکت کسسرد. کتسساب انگلس، 
(، تک همسری را برساخته ای تاریخی تصویر کسسرد )شسسکل تکامل یسسافته ی۱۸۸۴ )مسسالکیت خصوصی و دولت

نظسسام ابتدایی تر اختالط جنسی، اما شکلی که نمایانگر پسرفت تاریخی جهانی زنسسان اسسست کسسه بسسا برآمسسدن
اخالق جنسسسی سرکوب گر زنان یا استاندارد دوگانه، مالکیت خصوصی و روابط طبقسساتی آمیختسسه اسسست(. بسسا
این حال، انگلس برخالف سوسیالیست های متقدم تر، یافته های اش را شرح و بسط نداد تا به ایده ای درباره ی
نظم جنسی تبدیل شود و سر ناسازگاری با اخالق آن عصر داشته باشد. او تک همسری ای را که قانون مجاز
می شمرد به عنوان جزء الینفک نظام مالکیت خصوصی نقد می کند اما خسسودش تک همسسسری  و خسسانواده ی
هسته ای را کمال مطلوب می داند. به باور او، آینده ی سوسیالیستی مهر ابطال بر ازدواج قانونی خواهد زد اما
خود تک همسری، که از اعوجاج های سرمایه داری خالص شده است، در سطحی عالی تر شکوفا خواهد شسسد.
تک همسری به جای فروپاشی درنهسسایت هم بسسرای مسسردان و هم زنسسان بسسه یسسک ”انگلس پیش بینی می کند، 

واقعیت تبدیل می شود، صورت بندی ای که فارغ از مقاصد روشن بینانه اش هنوز بسسه طسسرزی تمسسسخرآمیز بسسه
. اهداف محافظه کارانه ی جنبش    13“معاصر عفت اجتماعی بورژوایی شبیه است

جنبش مارکسیستِی جریان اصلی در اروپا و ایاالت متحده در زمینه ی موضوعات جنسی دیدگاه های این دو
اندیشمند پیشرو را سرمشق خود قرار داد، دیدگاه هایی کسسه چنسسدان چسسالش برانگیز هم نبودنسسد. کم وزنی و
کمبود نظریه ی جنسی در اندیشه ی مارکسی، پذیرفتن ضمنی هنجارهای ویکتوریایی در اندیشه ی مارکسی
و اتخاذ موضع تدافعی در قبال اتهام هایی مبنی بر این کسسه سوسیالیسسست ها انسسسانی های بی  بنسسدوباری بودنسسد
همگی درهم آمیخت و از دلش نوعی محافظه کاری جنسی در جنبش های بریتانیا و ایاالت متحده  به وجسسود

 متفاوت بود. یک ویراستار سوسیالیست بریتانیسسایی در14آمد که تنها اندکی از محافظه کاری طبقات آبرومند
 )که در جریان آن، او درخواست یسسک رادیکسسال جنسسسی۱۸۹۳جریان سخنرانی برای انبوه رفقایش در سال 

11 Frederick Engels, The Condition of the Working Class in England (Moscow: Progress Publishers, 1973), 18
6–87.
12 Weeks, Sex, Politics, and Society, 168–69.
13 Frederick  Engels,  The  Origin  of  the  Family,  Private  Property,  and  the  State  (New York:  International
Publishers, 1970), 67.
14 respectable classes
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من ”مبنی بر این که بحث های بیش تری را درباره ی مسائل جنسی در روزنامه اش چاپ کند رد کسسرد( گفت: 

15“یک رادیکال هستم اما ... کل این موضوع به نظرم زننده است.

بنابراین، ظهور سوسیالیسم مارکسی نمایانگر یک گام به عقب در توسعه ی سیاست جنسی رادیکال است. با
این همه، یک رگه  از رادیکالیسم جنسی در جنبش سده ی نوزدهمی به نحوی بی مالحظه تسسر دوام آورد: اگسسر
یسنج لئاسم  ،دندمآ یم رامش هب رخاتم یاه لسن هک˚سوسیالیسسست های رسسسمی رادیکال هسسای جنسسسی نبودنسسد، در عسسوض، رادیکال هسسای جنسسسی در کسسل

سوسیالیست های غیرررسمی بودند. هم چون مارکسیست ها،  فرض رادیکال های جنسی این بود که تغییر در
،16یسنج لئاسم  ،دندمآ یم رامش هب رخاتم یاه لسن هک˚رفتار جنسی همراه خواهد بود با به وجودآمدن یک جهان بهسستر. در ایاالت متحسسده، جسسان همسسپری نسسویز

(، بدنام ترین عضو اتوپیااندیشان اواسط و اواخر سده ی نسسوزدهم بسسود.۱۸۴۸-۸۱ )17بنیان گذار جامعه ی اونیدا
آن  ها بر محور رفتار اروتیک اصالح شده جسوامعی را سسسازمان دادنسد کسسه خسسارج از چسارچوب خسانواده رفتسسار
می کردند. اونیداها تک همسری را منع و پرهسسیز از انسسزال جنس مسسذکر را تبلیسسغ می کردنسسد، نسسوعی تکنیسسک
ضدبارداری که به موجب آن، مردان ارگاسم را بدون انزال تجربه می کردند. نویز شخصسسًا بسر سیسسستم اونیسسدا
نظارت می کرد: او درمورد دختران باکره ابتکار عمل به خرج داد و تضسسمین کسسرد کسسه از طریسسق نظسسارت بسسر
یسنج لئاسم  ،دندمآ یم رامش هب رخاتم یاه لسن هک˚جامعسسه، هیچ دو پسسسارتنری بیش از انسسدازه دلبسسسته ی هم نشسسوند. ترتیبسسسات اقتدارگرایانسسه، به شسسدت

دگرجنس خواهانه و به ندرت فمنیستی بودند.  با این حال، نویز اندیشه و عمسسل رادیکالیسسسم جنسسسی را پیش
برد. اونیدا ارزش تجربه ی جنسی و داشتن طیفی از پارتنرها برای زنان و مردان را تأیید کرد؛ نویز از طریسسق
پیوند زدن کنترل بارداری به تماس های لذت جویانه و متعدد، نشان داد که چطسسور آزادی جنسسسی می توانسسد

18جدایی سکس و بارداری را درپی داشته باشد.

 آزادانسسدیش،19، طرفداران عشق آزاد سسس شسسبکه ی نسسه چنسسدان متشسسکلی از ناشسسناس انگاران۱۸۷۰در دهه ی 
کمونتارین ها و مدافعان کنترل بارداری و اصالح [قوانین] طالق سسس به تدریج پیوستگی   هایی را توسعه دادنسسد
میان آزادی جنسی، آزادی اجتماعی و عقالنیت در یک محیط دموکراتیک تر. عشق آزاد بسسرای دشسسمنان اش
به یک نوع نِکوگویی از بی بندوباری جنسی بدل گشت، اما متقدم ترین طرفداران عشق آزاد از روابط جنسسسی
متنوع واقعًا بیمناک بودند؛ آن ها ارزش وصلت های تک همسری آزاد، و دلبستگی های خارج از چارچوب های

 با این حسسال، در دو دهه ی بعسد، طرفسداران عشسسق آزاد بسسه تسدریج20سخت گیرانه ی کلیسا را اشاعه می دادند.
،۱۸۹۰ و ۱۸۸۰اندیشه های مربوط به ارزش خالق روابط جنسی متعدد را مورد توجه قرار دادند. در دهه ی 

15 Robert Blatchford to Edward Carpenter, نقل شده در  Weeks, Sex, Politics, and Society, 171.

16 John Humphrey Noyes
17 Oneida community
18 Linda Gordon, Woman’s Body, Woman’s Right: Birth Control in America (New York: Viking, 1977), 84–89.
19 agnostics
20 Gordon, Woman’s Body, Woman’s Right, 95–96, 107–9, 122–25. 

 گوردون بر معنی نهفته ی محافظه کارانه ی اظهارنظرهای عشق آزاد تاکید می کند؛س برای عناصر رادیکال تر نگاه کنید به  
 Ellen Carol Dubois, “Free Love and Feminism in the Nineteenth Century,”

مقاله ی ارائه  شده در سری:
the History of Sexuality, State University of New York at Buffalo, March 1983.
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طرفداری از عشق آزاد کم کم به رادیکالیسم سوسیالیستی و کارگری نزدیک تر شد، همچنان کسسه مهسساجران
آلمانی و یهودی گونه های روسی و قاره ای را وارد جنبش های کارگری یهود و مهاجر کردند. در این بزنگسساه،

( بسسه اوج۱۸۶۹-۱۹۴۰عشق آزاِد سده ی نوزدهمی در چهره ی یک آنارشیست روسی بسسه نسسام ِامسسا گلسسدمن )
رسید. بدنام ترین رادیکال جنسی ایاالت متحده تا آن زمان، یعنی گلدمن سنت هاِی سده ی نسسوزدهمی را بسسه
تجربه ی نسل جدیدی از زنان و مسسردان جسوان یعسسنی زنسسان و مسسردان جسواِن مسسدرن و خودآگسساه  سسسال های
عشق آزاد؟ به طرزی لفاظانه پرسسسید: “پیشاجنگ پیوند زد. او در یکی از صورت بندی های جنجال برانگیزش ”

“توگویی عشق همه چیز است جز آزاد! ”21

اخالق گرایان جدیسسد بسسا زیسسر سسسوال بسسردن منحصسسر کسسردن عشسسق بسسه “در همان دوره در بریتانیای کبیر،  ”

( وجود۱۸۴۴-۱۹۲۸ سوسیالیست )22یسنج لئاسم  ،دندمآ یم رامش هب رخاتم یاه لسن هک˚دگرجنس خواهی عشق آزاد را یک گام به پیش بردند. ادوارد کارپنتر
جنس بینابینی را مطرح کرد، یعنی هم جنس گراها که بین خلق وخوی به ظاهر متضاِد مردان و زنسسان “یک  ”

قرار می گرفتند. به طور کلی تر، او بسسر التسسذاذهای سسسکس و توانسسایی اش بسسرای دور هم جمع کسسردن مسسردم در
کمونته های گسترده تر مبتنی بر دوستی تأکید می کرد. در بافتار یسسک جنبش ترنس آتالنتیسسک کسسه از حیث
سیاسی تقریبًا فقط بر انتخاب ها و اتحادیه های صنفی متمرکز بود، ایده های کارپنتر یادآور مفاهیم اتوپیایِی

 در ایاالت متحسسده چسساپ۱۹۱۱، که در سسسال فرارسیدن عصر عشققدیمی تر سوسیالیسم بود. کتاب کارپنتر 
شد، درواقع تبلور دغدغه های رادیکال ها درخصوص سوسیالیسم، سکس، فمنیسسسم و زنسسدگی شخصسسی بسسود.
همان طور که ماری جوو بیول می نویسد، کارپنتر راه رسیدن بسسه یسسک بینش سوسیالیسسستی جدیسسد دربسساره ی

سوسیالیست ها همیشه به جمهورسسستان  مبتسسنی بسسر همکسساری بسساور داشسستند23”مسائل جنسی را نشان داد: 
جامعه ای که تقدیس عشق را بر سر در خود دارد. اما از آنجا که آن  ها از حرارت و شوریدگی اروتیسسک تسسرس
داشتند، حکومت موعودشان را همچون حکومتی افالطونی و یک سره معنسسوی، به مثسسابه ی تحقسسق آروزهسسای

 کارپنتر نقطه ی تمرکزش را از یک بحث انسستزاعی24“کهن و نه شکوفایی پرکتیس های جدید مجسم کردند.
برداشت و بر قوای دگرگون ساز سکس در عصر حاضر گذاشت.

گلدمن و کارپنتر رادیکالیسم جنسی را از قلمروی بسته  اش بیرون کشیدند و بسسه سیاسسست جنسسسِی جریسسان
اصلی نزدیک تر کردند. ایده های آن ها در زمانی محبوبیت می یافت کسسه الگوهسسای در حسسال تغیسسیر جنسسسی و

( نسل جدیسدی از چپ گرایسسان ایاالت متحسسده را25دانش جنسی جدید )آثار زیگموند فروید و هافلوک هلیس
نسبت به پذیرش عقاید سابقًا کفرآمیز درمورد نقش اروتیک در آزادی انسان مشتاق تر کرد. طبقه ی متوسط

21 Emma Goldman, Anarchism and Other Essays (1917; repr., New York: Dover, 1969), 236. For the radical
immigrants, نگاه کنید به Mari Jo Buhle, Women and American Socialism, 1870–1920 (Urbana, IL: University of

Illinois Press, 1982), 261–62. 
برای آشنایی بیشتر با دیدگاه گولدسمن درباره ی عشق آزاد گاه کنید به فصل لیبرال گرایی جنسی در اثر زیر:  

 Alice Wexler, Emma Goldman: An Intimate Life (New York: Pantheon,
22 Edward Carpenter
23 Commonwealth
24 Buhle, Women and American Socialism, 61. See also Weeks, Sex, Politics, and Society, 171–75.
25 Havelock Ellis
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استفاده از وسایل ضدبارداری را )در چارچوب روابط زناشویی( به طور فزاینده می پذیرفت و این به مسسردان و
به ویژه زنان اجازه می داد تا التذاذ جنسی را از بارداری تفکیک کنند. همزمان، افراد مجرد جوان به تدریج از
چارچوب های خانواده و جامعه ی شان فرا رفتند و رابطه ی جنسی را خارج از چارچوب ازدواج تجربه کردنسسد.

بوده باشسسد سسسس زنسسان طبقه ی کسسارگر هرچند این قضیه در ابتدا احتمااًل پدیده ای متعلق به طبقه ی متوسط
نمی توانستد به راحتی وسایل جلوگیری از بارداری را به دست آورند، ولی تردیدی نیسسست کسسه زنسسان جسسوان
طبقه ی کارگر نیز از زندگی اروتیک خودشان لذت می بردند، زندگی که در سرحد آمسسیزش جنسسی متوقسسف
می شد. هم چنان که نیروی کار زنانه گسترش می یسسافت، زنسسان مجسسرد جسسوان بسسه شسسهرها سسرازیر می شسسدند.
الگوهای جمعیت شناختی در حال تغییر ناظر بر آن بود که بسیاری از این زنان از نظر امرار معاش متکی بر

 وابسسسته26خود و مستقل بودند سس تنها یا با سایر زنان جوان زندگی می کردند سسس و به خانوارهای خسسانوادگی
دختران خیریه و التذاذهای شسسهری: یادداشسست های تسساریخینبودند، و از این رو، همان طورکه کتی پیس در 

( نشان می دهد آن ها توانستند مقسسداری آزادی در رفت۱۸۸۰-۱۹۲۰ )درباره ی سکسوالیته ی طبقه ی کارگر
 این زنان توانسسستند امکان هسسای بی سسسابقه ای بسسرای27و آمد به دست آورند و این برای شان رضایت بخش بود.

استقالل جنسی تجربه کنند ولو برای مدت بسیار کوتاه پیش از ازدواج. آن ها در یک فرهنگ شهری نوپسسای
جوان، نقش یک سازمان زیرزمینی جنسی در حال توسعه ای  از زنان و مردان همجنس گرا را بسسرای عسسده ای
بازی می کردند. هنرمندان، فمنیست ها و سوسیالیست های جوان )که حلقه های آسسسمان جل گسسرین ویچ ویلج

و عشق مدرن: فمنیسم، مردان”را در دهه های اول سده ی بیستم تشکیل می دادند، و اِلن ِکی تریمبرگر در 
“ آن ها را توصیف کرد( تالش کردند تا امیدوارکننده ترین عناصسسر این انقالب۱۹۰۰-۱۹۲۵گرین ویچ ویلج، 

 برای رادیکال  های جدید )افرادی نظیر کریستال استمن، و بسسرادرش مکس اسسستمن،28جنسی را شرح دهند.
( زنان در عالم اندیشه، از حیث جنسی بسسا مسسردان29لوئیس بریانت، جان ریید، مری هیتون ورس، فلوید دل

برابر بودند سسس و گاهی، برتر سس و زنان نقشی مرکزی در آوانگاردیسم جنسی آن هسسا بسسازی می کردنسسد. یکی از
وقتی جهان به تدریج تغییر می کرد، ناآرامی زنان  علت  اصلی آن بود. “این رادیکال ها به یاد می آورد،  ”30

با این همه، همان طورکه تریمبرگر نشان می دهد، برابرِی جنسی زنسسان رادیکسسال در گسسرین ویچ ویلج بیش تسسر
خیالی بود تا واقعی. در آن جا نیز هم چون سایر زنسسان آن دوران، ازدواج هنسسوز نمایسسانگر تنهسسا فرصسست واقعی

26 family households
27 Kathy Peiss, “‘Charity Girls’ and City Pleasures: Historical Notes on Working-Class Sexuality, 1880–1920,” in
Powers of Desire: The Politics of Sexuality, ed. Ann Snitow, Christine Stansell, and Sharon Thompson (New
York: Monthly Review Press, 1983).
28 Ellen Kay Trimberger, “Feminism, Men, and Modern Love: Greenwich Village, 1900–1925,” in Powers of 
Desire.
29 Crystal Eastman, Max Eastman, Louise Bryant, John Reed, Mary Heaton Vorse and Floyd Dell
30 Hutchins Hapgood,  

Gordon, Woman’s Body, Woman’s Right, 198نقل شده در 

 برای لولی وش های گرین ویچ ویلج نگاه کنید به:
Gordon, Woman’s Body, Woman’s Right, 186–245, and Buhle, Women and American Socialism, 257–68. 

برای نگاه دقیق تر به یک زن در این محیط نگاه کنید به:
Blanche Wiesen Cook, ed., Crystal Eastman: On Women and Revolution (New York: Oxford University Press, 
1978).
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برای امنیت بود؛ در بازار کار که تفکیک جنسی بر آن حاکم و به  شدت تبعیض آمیز بود هر میزان استقاللی
که آن ها می توانستند به دست آورند در معرض خطر بود. تعدد روابسسط جنسسسی و رابطه ی جنسسسی خسسارج از
چارچوب ازدواج ریسک  های بسیار بیش تری برای زنان داشت تا مردانی که عاشق آن ها بودند، مردانی که به
آزادی جنسی زنان در عالم نظر اعتقاد داشتند اما در عمل، اغلب از آن می ترسسسیدند یسسا از آن بسسیزار بودنسسد.

هم چسسون تمسسام31لیندا گوردون ” در توصیف وضعیت پیچیده ی این زنان جدید خاطرنشان کرده اسسست کسسه 

 بسسا این همسسه، این32“زنان، بقا و موفقیت این زنان جدید عمدتًا به جلب رضایت خاطر مردان بستگی داشت.
زنان به دست خود )و نه به عنوان  گیرنده ی صرف دستاوردهای مردانه( راه را بسسرای فهم جدیسسدی از زنسسان
به مثابه ی سوژه های جنسی گشودند. آن ها با نیازهای اروتیک خودشان کار را آغاز کردند و از قسسدرت ابتکسسار

عمل برخوردار بودند.

 بود که بسیاری از رادیکال هسسای زن جسوان شسانس ترجمسسان۱۹۱۷-۴۱در جنبش کنترل بارداری سال های 
لیبرالیسم جنسی نسل شان به یک پیکار طبقاتی را تجربه کردند. کنترل بسسارداری غیرقسسانونی بسسود؛ هرچنسسد
ثروتمندان به یاری پزشکان خصوصی به این فرصت دست یافتند، ولی فقرا عماًل هیچ دسترسی به هیچ نوع
وسیله  ای برای جلوگسسیری از بسسارداری نداشسستند جسسز همسسان شسسیوه های سسسنتی مثسسل داروی سسسقط و دوش

. جنبش توده ای کنترل بارداری در آغاز بر کارزارهایی بسسرای آمسسوزش مسسسائل جنسسسی و اطالعسسات33واژینال
مورد نیاز درباره ی روش های پیشگیری متمرکز بود و در جنبش های سوسیالیستی و کارگری، اما گلسسدمن و
مارگارت سنگر جوان هدایت آن را برعهده داشتند. کنترل بارداری خیلی زود حامیان گسسسترده ای یسسافت، از
جملسسه روشسسنفکران جدیسسد حسسزب سوسیالیسسست )در میسسان آن هسسا، شسسمار زیسسادی از گسسرین ویچ ویلیجرهسسا(
سازمان های محلی زنان حزب، و رهبران کارگران سوسیالیست به ویژه کسسارگران صسسنعتی جهسسان. مبلغین و
روشنفکران جنبش عمدتًا متعهد بودند به یک بسساور نومالتوسسسی بسسه برنسسامه ریزی خسسانوادگی بسسرای تخفیسسف
بدبختی ناشی از باردارهای  ناخواسته به عنوان وسیله ای برای تقویت روحیه ی طبقه ی کارگر. اما یک بینش
دیگر )که به طور کامل تر جنسی بود( در کار آن ها موج می زد: این دیدگاه که بیان و ابراز آزاد غرایز جنسی

    34)به ویژه از سوی زنان( یکی از حقوق بنیادین انسان ها و هدف مشروع پیکار طبقاتی  است.

تقسیمات قدیمی جنسی که در چپ وجود داشت خیلی زود از نو پیدا شد. جنبش نمایسسانگر یسسک سیاسسست
عملی درحوزه ی رادیکالیسم جنسی بسسود و بسسا بسسسیاری از سوسیالیسسست های قسسدیمی و راسسست آیین تر از در
اتالف ”مخالفت در می آمد. منتقدانی که در حزب سوسیالیست بودند مدعی بودند که این کارزار چیزی جز 

“وقت و انرژی نیست، و حواس کارگران را از پیکار طبقسساتی )کسسه بسسه پیکسسار اقتصسسادی و سیاسسسی محسسدود

می شد( پرت می کند؛ در سرمایه داری، چنین تالش هایی به هرروی نارس بودنسسد، زیسسرا بسسا برآمسسدن حکسسومت
سوسیالیستی به طورخودکار دوران روشنگری جنسی آغاز می شد. با این همه، چیزی که در چنین تذکرهای
31 Linda Gordon
32 Gordon, Woman’s Body, Woman’s Right, 194.
33 douches
34 Gordon, Woman’s Body, Woman’s Right, 206–45; Buhle, Women and American Socialism, 268–80.
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تاکتیکی پنهان مانده بود گرایش های پدرساالرانه ی افراطی تری بود که سوسیالیسم رسمی هرگز آن ها را به
ترس و ”طور کامل به چالش نکشیده بود: همان طورکه یک منتقد مذکر اعتراض کرد، آموزش جنسی صرفًا 

“بی اعتمادی را در اذهان صدها مادر و همسر مترقی القا خواهد کرد؛ درنتیجه، آموزش بایسسد کنسسار گذاشسسته

35شود.

در کوتاه مدت، رادیکال های جنسِی دوران پیش از جنسگ بسه دسسستاوردهای انسدکی دسسست یافتنسسد. جنبش
۱۹۲۰کنترل بارداری زیر فشار تعارض های درونی که داشت و سرکوب سیاسی بیرونی فروپاشید. در دهه ی 

و به رهبری ِسنگر، این جنبش از نو در قامت نهضت نخبه پزشکان حرفه ای ظسساهر شسسد. عناصسسر شورشسسی و
مقابله جویانه ی رادیکالیسم جنسی رو به افول گذاشت و جای خود را به نظم جنسی جدیدی داد که هرچند
در برخی جنبه ها لیبرالیزه شده بود ولی با سسسرمایه داری و خسسانواده هسسسته ای بسسسیار سسسازگارتر شسسده بسسود،
سازگارتر از آن چیزی که رادیکال ها می توانستند تجسم کنند. خواهر جوان تر و قرتِی پسسساجنِگ زن انقالبِی
دوره و محیط قبلی، از نظر جنسی فعال بود اما معلوم بود که  غیرسیاسی شده؛ سسسبک جدیسسدی از زنسسدگی

نیودیل توصیف شده از سوی باربارا اپستاین در  ”خانوادگی ) “ خانواده، اخالق جنسی و جنبش های توده ای”
“( از حیث نظری حسساوی نیازهسسای او بسسه ابسسراز هیجسسانی و جنسسسی بسسود، امسساآغاز سده ی بیستم در امریکای

یسنج لئاسم  ،دندمآ یم رامش هب رخاتم یاه لسن هک˚هم زمان، این شکل جدید سرمایه داری مصرفی مدها، لوازم آرایشی و کاالهای خسسانگی  را به عنسسوان بسسروز و

 فمنیسسسم جنسسسی، کسسه پیش تسسر قسسدرت مسسردان در تعسسیین36ظهور بسنده ی هویت اروتیک او را عرضه کرد.
 رو بسسه افسسول گذاشسست. آزادی جنسسسی۱۹۲۰سکسوالیته ی زنان را تا حدی به چالش کشیده بود، در دهه ی 

بله گفتن به پیشرفت  های مردانه تبدیل شد. در همین دهه، در محیِط “زنانه ی جدید به یک ضرورت برای  ”

زن جدیسسد و عقالنی آن را در کتسساب »37به همین شکل اروتیزه شده ی  وایمار آلمان )کسسه  آتینسسا گروسسسمن
« تحلیسسل کسسرد( پرکتیس هسسا و مقاصسسد لیسسبرال نسسیز بسسا یسسک دسسستورکارسازی سکسوالیته در وایمار آلمسسان

 در آلمان، سیاسسست های نازی هسسا در38محافظه کارانه و پدرساالرانه ی احیاشده تالقی کرده و در هم آمیختند.
زن نو دهه ی  “حوزه ی جمعیت و خانواده آزادی هایی را که   توانسته بود به دست آورد سرکوب کرد.۱۹۲۰”

پیامدها در ایاالت متحده، کم تر هیجان انگیز و بیشسستر کسسسالت آور بسسود زیسسرا جسسامعه ی ایاالت متحسسده در دو
 بود.۱۹۵۰دهه ی بعد به سوی وضعیتی حرکت کرد که مسلمًا اوج محافظه گرایی جنسی در دهه ی  

 عمدتًا هرگونه اتحادی با شورش جنسی را نادیده گرفت یسسا رد۱۹۶۰ تا ۱۹۳۰چپ رسمی ایاالت متحده از 

نقل شده در35
 Buhle, Women and American Socialism, 273. On the opposition,

 نگاه کنید به
Buhle, Women and American Socialism, 273–75, and Gordon, Woman’s Body, Woman’s Right, 236–45.
36 Barbara Epstein, “Family, Sexual Morality, and Popular Movements in Turn-of-the-Century America,” in 
Powers of Desire.
37 Atina Grossman
38 Atina Grossman, “The New Woman and the Rationalization of Sexuality in Weimar Germany,” in Powers of 
Desire.
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( حسساکی از نخسسستین۱۹۵۵ )40( و دخسستران بیلیتس۱۹۵۰ )39کرد، درحالی کسسه تأسسیس جسسامعه ی متشسسین
حرکت های جنبش  ِگی ها و لزبین ها بود. فارغ از شعایر جنسی حزب کمونیست )گاه خبرهایی به بیرون درز
می کرد مبنی بر این که اعضای حزب، به ویژه زنان، زندگی باز و آزادی داشتند کسسه بسسه »بسسدنامی« آن هسسا می
انجامید( سازمان به طور رسمی فقط بر مسائل مربوط به زندگی عمومی و نه خصوصی متمرکز بسسود: خطسسر

 به عالوه، وفاداری حسسزب بسسه اتحسساد جمسساهیر شسسوروی )کسسه در41فاشیسم، فروپاشی اقتصادی، مک کارتیسم.
زمینه ی مسائل جنسی سیاست های سرکوبگرانه را دنبال می کرد( باعث به وجود آمدن فضای بدبینی نسبت
به هرگونه زیرسوال بردن [باورهای پذیرفته شده در حوزه ی مسائل] جنسی بسسه عنسسوان نشسسانه ای از انحطسساط
بورژوایی بود. در عوض، حزب کمونیست اغلب محافظه گرایی جنسی را هم چسسون پلی فسسرهنگی بسسه توده هسسا
تلقی می کرد. سکس در جامعه ی سرمایه داری کاالیی در میسسان سسسایر کاالهسسا بسسود و تکثسسیرش نشسسانه ای از

مصرف گرایی پیوسته در حال رشد.

 بالغ شدند تالش کرد تا خود را از شر قیدوبند جنسسسی چپ قسسدیمی۱۹۶۰نسل رادیکال هایی که در دهه ی 
انقالب جنسسسی دوم فرورفتنسسد، انقالبی کسسه دسسسترس “خالص کند. چپ نو سسس به ویژه مردانش سسس در یسسک  ”

راحت و ارزان به وسایل کنترل بارداری را تسهیل می کرد. رادیکال های دانشجو سکس را چیزی می دانستند
که بالقوه انقالبی است و راهی است برای گسسریختن از سسساختارهای روان شسسناختِی سسسرکوبگرایانه ی زنسسدگی
طبقه ی متوسط ایاالت متحده. روابط جنسی متنوع و متعدد کم کم بسسا لیبراسسسیون/رهسسایی فسسرهنگی عجین

شد.

تضادها و دشواری های این سیاست جنسی خیلی زود در همان دهه در جنبش حقسسوق مسسدنی معلسسوم شسسد.
وقتی دانشجویان سفیدپوست دسته دسته به جنوب رفتند تسسا در کارزارهسسای ثبت راِی کمیته ی همسساهنگی

( فعسسالیت کننسسد، جوانسسان سیاه پوسسست و۱۹۶۴بی خشسسونت دانشسسجویی )کمپین هسسای آزادی در تابسسستان 
سفیدپوست کم کم دریافتند که مسائل میان  نژادی سسس  به ویسسژه مسسسائل میسسان زنسسان سفیدپوسسست و مسسردان
سیاه پوست سسس  چالشی جدی برای تابوهای نژادی هسسستند. معلسسوم شسسد آمسسیزه ی نسسژاد، سسسکس و جنسسسیت
هم چون سالحی انفجاری عمل می کند. از یک سو، بسیاری از فعالین تصدیق و بازشناسی مسائل جنسسسی و
نیز حمایت عاطفی را در این روابط سیاسی شده کشف کردند. همان طورکه سسسارا اونسسز مسسورخ نوشسسته اسسست،
”وقتی چنین نیازهایی با احترام متقابل واقعی یکجا گسسرد هم می آمدنسسد، این احسسساس ایجسساد می شسسد کسسه

.  از42“»کمونته ی دوست داشتنی« سیاهان و سسسفیدان در همخسسوابگی روی تخت  واقعیت انضسسمامی می یابسسد

39 Mattachine Society
40 Daughters of Bilitis

درباره ی پیوندهای جنبش اولیه ی ِگی ها با چپ، نگاه کنید به41
John D’Emilio, “Dreams Deferred: The Early American Homophile Movement,” Body Politic 48–50 (1978–79).

  ماس از ِاولین کوهن بابت اظهارنظرهای اش درباره ی شعایر جنسی در حزب کمونیست سپاسگزاریم.
42 Sara Evans,  Personal Politics: The Roots of Women’s Liberation in the Civil Rights Movement and the New
Left (New York: Random House, 1979), 79.

.82–77 برای یک بحث عمومی درباره ی روابط جنسی میان نژادی نگاه کنید به صفحات 
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سوی دیگر، بسیاری از زنان سفیدپوست دیدند که در این تعامل ها عماًل آلت دست یک بازی اساسًا مردانه ی
ابراز جسارت و شورش شده اند. به عالوه، احساس گناهی که خود زنان می کردند سبب شد کسسه هیچ رغبسستی
نه گفتن به مردان سیاه نداشته باشند تا مبادا امتناع آن هسسا نمایسسانگر رگه هسسای پنهسسانی از نژادپرسسستی “به  ”

43باشد. زنان سیاه به سهم خود خیلی زود دشمن چیزی شدند که به نظر می رسد آن هسسا را بسسه شسسیرزن های

غیرجنسی تقلیل می داد. هم زمان زنان سفید موضوع زنانگی در جنبش را به انحصار خسسود درآوردنسسد. یسسک
اگر زنان سفید مشکلی داشتند، آن مشکل صرفًا یک مشکل مردانه/زنانسسه نبسسود ... ”زن سیاه به یاد می آورد، 

 میراث به هم پیچیده ی این سال ها باقی ماند و تسساثیری عمیسسق بسسر44“یک مشکل زن سفید/زن سیاه هم بود.
توسعه ی سیاسی طرفینی گذاشت که به ویژه دغدغه ی فمنیسم داشتند.    

تعارض های جنسِی جنبش حقوق مدنی از جهات بسیاری سرمشق تاریخ جنسسسی متعسساقب چپ نسسو بودنسسد.
،  انقالب جنسی به مجوزی برای تعدد روابط جنسسسی مسسردان و دسسسترس پذیری زنسسان۱۹۲۰هم چون دهه ی 

به بدل شد. تلخ کامِی زنان رادیکال دست کم تاحدودی به واسطه ی یک چنین استثماری بود )استثماری که
 شسسد.۱۹۶۹نام آرمان های متعالی اعمال می شد حتی آزاردهنده تر بود( که منجر به تجزیه ی تلخ چپ نو در 

زنان رادیکال بعدها در بازاندیشی های شان ِشکوه کردند که انقالب جنسسسی، ُحقه ی مسسردانه ی دیگسسری علیسسه
آنان بوده است: سکس باحال در این شورش علیه فرهنگ حاکم، نسخه ی جدیدی از نیاز قدیمی مردان بسسه
اثبات مالکیت شان بر زنان بود که البته حاال مالکیتی اشتراکی بود و نه خصوصی. نقد گزنده ی مارج پیرسی

یسسک مسسرد می توانسسد زنی را از طریسسقگرند کسسوولی دمن”بر این جنبش  ” جسسوهر خشسسم زنسسان را دریسسافت:  “

بسه راحسستی او را از سسسازمان هم بستری وارد یک سازمان کند و در ضمن می تواند از طریسسق نخوابیسسدن بسسا او
حذف کند. یک مرد می تواند یک زن را کنار بگذارد فقط به خاطر این که از او خسته شده، او را حامله کرده

  ُطرفه  این که به یمن برکشیدن سکسوالیته به جایگاه یک45“یا چون به دنبال معشوقه ی جدیدی می گردد.
نیروی انقالبی، سالح حتی قدرتمندتری بسسرای سسسلطه ی جنس مسسذکر بسسر جنس مسسونث درون جنبش هسسای

ترقی خواه فراهم شد.

 احیسسای رگه هسسای۱۹۶۰از ده سال گذشته بسسه این سسسو، متسسداول ترین پاسسسخ چپ هسسا بسسه تجربیسسات دهه ی 
46محافظه کارانه تر سیاست جنسی مارکسیستی بوده است. سازمان  هایی نظیر وست کوست فرندز آو فمیلسسیز

تالش کرده اند تا از این استحکامات داخلی به نفع خود اسسستفاده کننسسد: چسسنین سوسیالیسسست هایی در عین
حفظ فاصله ی خود از عناصر پذیرفته شده ی جنبش جنسی نظیر کنترل بارداری یا رابطه ی جنسی پیش از
ازدواج، زوج تک همسری و خانواده ی هسته ای را به عنوان شکل های اجتماعی که ارزش حفظ  شدن دارند بسسه

43 Amazons
44 Jean Wiley, نقل شده در
Evans, Personal Politics, 81.
45 Marge Piercy, “The Grand Coolie Damn,”

تجدید چاپ شده در
Sisterhood Is Powerful, ed. Robin Morgan (New York: Vintage, 1970), 421–38.
46 West Coast Friends of Families
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رخ می کشند. آن ها به سیاست چپ گرایسسانه ی متقسسدم تری گسسوش جسسان می سسسپارند کسسه در آن، تفاوت  هسسای
جنسیتی مشکالت اساسی تلقی نمی شد؛ آن ها از خانواده سخن می گویند بدون آن که بسسه بی قسسدرتی خسساص
زنان و کودکان در آن اشاره ای کنند. چپ غیرفمنیستی اشتیاقی به پرداختن به مسائل مربسسوط بسسه حقسسوق

این )که روزنامه ی سوسیالیسسستی پیشسسرو ۱۹۷۹تولیدمثل نداشته است. یکی از حوادث انگشت نما در سال 
 به یک گفتگو با جنبش ضدسقط جنین فراخوان داد( به فمنیست ها نشان داد کسسه بخش عمسسده یدیز تایمز

 فمنیسسست ها و فعسساالن ِگی هنسسوز شسساهد آننسسد کسسه47چپ چقدر از سیاست استقالل جنسی زنان دور است.
سوسیالیست ها به اهمیت رادیکالیسم جنسی واقف نیستند، یک جور تنزه طلسسبی کسسه بسسا احتیاط  کاری هسسای
جنسسسی کسسذایِیس طبقه ی کسسارگر ایاالت متحسسده و شسسعایِر از نظسسر جنسسسی محافظه کسسارانه ی حکومت هسسای

سوسیالیست نظیر کوبا همدلی دارد.

 زنده مانده اسسست، و۱۹۶۰، پتانسیل براندازانه ی بینش های جنسی دهه ی ۱۹۱۰با این همه، برخالف دهه ی 
جنبش های پوپوالر توده ای این بینش ها را گسترش می دهند و زنسسده نگسساه می دارنسسد. فعسساالن لسسزبین و گی
هنجارهای دگرجنس خواهانه را به چالش کشیده اند و پرسش های بحث برانگسسیز و عمیقی دربسساره ی جایگسساه
سکس در زندگی روزمره مطرح کرده اند. فمنیست ها همواره آشکار کرده اند کسسه چقسسدر الگوهسسای جنسسسِی از
نظر فرهنگی پذیرفته شده ، زندگی  اروتیک و اجتماعی زنان را بی بضاعت و فقیر می کند. جنبش های لزبین،
گی و فمنیست )در جریان نشان دادن اهمیت سکس به عنوان یک برساخته ی اجتماعی مهم( مارکسیسمی
را به استنطاق کشیده اند که سیاست جنسی را به مثابه ی امری ثانوی و حتا لوکس بسسرای بی بنسسدوبارها تلقی
کرده است . برای آن سوسیالیست هایی که مشتاق گوش دادن هسسستند، هم فمنیسسست ها و هم رادیکال هسسای
جنسی دلیل متقاعدکننده ای در این خصوص ارائه کرده انسسد  کسسه چسسرا چپ نبایسسد سیاسسست جنسسسی را یسسک

انحراف تلقی کند.  

*   *   *

kaargaah.net                                                             

                                                                                                                                             

47 In These Times, February 28–March 6, 1979; see also responses in the issues for April 18–25 and May 2–8,
1979.
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